
Ana Margarida Sousa

Beatriz Ferreira

Bruna Antunes

Diana Pinto

Edgar Matos

Uma ótima oportunidade para melhorar o meu inglês e enriquecer o meu curriculum.

Uma das melhores experiências da minha vida!

O testemunho

Conhecer diferentes culturas, rotinas, formas de estar ou de ensinar, renovar

mentalidades e alargar horizontes são só alguns dos muitos contributos que este tipo

de atividades oferece. Graças ao projeto, foi possível dispor de um leque de

experiências incrivelmente rico e diversificado, vivências essas que dificilmente iríamos

experienciar em outras circunstâncias.

Uma experiência positiva, única e desafiante que me trouxe aprendizados que me

acompanharão para o resto da vida. 

O testemunho

Um projeto Erasmus é uma oportunidade única que deve ser aproveitada ao máximo

pelos alunos.

Esta experiência permite-nos conhecer novas culturas, novos costumes e até fazer

novas amizades.

Esta experiência foi incrível e muito enriquecedora. 

Foi uma experiência que nunca hei de esquecer e que voltaria a repetir. 

O testemunho

O projeto fez com que ganhasse mais confiança em mim e nas minhas capacidades.

Como jovem que está a decidir um rumo na vida, participar numa mobilidade a Itália,

La Spezia, durante uma semana, foi uma das experiências que mais enriquecimento

trouxe à minha formação.

O testemunho

https://ae-fa.pt/images/erasmus/texto_edgar.pdf
https://ae-fa.pt/images/erasmus/texto_3.pdf
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Eva Silva

Guilherme Santos

Inês Pereira

Inês Henriques

Fazer Erasmus é, de facto, uma experiência favorecedora da aprendizagem, tanto a

nível escolar como a nível pessoal, no sentido em que contactei com uma outra

cultura, ganhei uma vasta rede de amigos, abri novos horizontes e adquiri novas

competências.

O testemunho

Tendo em conta os depoimentos dos meus colegas, sei que foi uma experiência

inesquecível, saíram de lá mais ricos e com uma visão diferente do mundo. 

O projeto é uma ótima maneira de crescer a nível interior e para com os outros.

Eu achei muito positivo ter participado neste projeto pelo contacto que tive com

alunos de outros países e com culturas diferentes da minha. A experiência de ter

ficado numa família de acolhimento foi muito gratificante.

O testemunho

Cada um dos trabalhos realizados enriqueceu o meu conhecimento.

O projeto foi enriquecedor no desenvolvimento de competências e de novas

aprendizagens.

O testemunho

Os projetos Erasmus contribuem de forma muito positiva para o nosso futuro.

Obrigam-nos a apender outra língua, a fazer novas amizades, ajudam-nos a aumentar

a nossa independência, enriquecem-nos e abrem-nos horizontes para novas vidas e

aventuras.

O testemunho
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Margarida Rodrigues

Margarida Moreira

Mariana Andrade

Miguel Ferreira

Miguel Farate

Estas vivências são oportunidades únicas e incríveis.

Formam-se amizades e memórias que guardaremos para o resto da nossa vida e

conhecimentos que poderemos pôr em prática.

O testemunho

Inigualável, único!

De Itália vim mais rica. Conheci pessoas incríveis, testei a minha timidez e provei

coisas novas e deliciosas. Agora só desejo a próxima mobilidade.

O testemunho

Foi ótimo ter tido esta oportunidade, pois pude visitar novos locais, aprender mais

sobre a cultura de cada país participante e sobretudo adquirir mais conhecimento e

mais fluência na língua inglesa.

O testemunho

Erasmus+ 4C desenvolve capacidades que os jovens devem ter à saída da

escolaridade obrigatória: Criatividade, Colaboração, Pensamento Crítico e

Comunicação. 

Um projeto muito pertinente que está a ajudar-me a acreditar mais em mim.

O testemunho

Fantástico e muito enriquecedor a diferentes níveis: a nível pessoal, visto que

conhecemos novas pessoas, diferentes hábitos e fizemos novos amigos; a nível

escolar porque adquirimos novas competências, desenvolvemos o nosso inglês e o

trabalho colaborativo e conhecemos novas cidades e países. 

Projetos únicos e enriquecedores que transmitem valores e conhecimentos que ficam

para toda a nossa vida. 

O testemunho

https://ae-fa.pt/images/erasmus/texto_10.pdf
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Renata cabo

Telmo Sousa

Tomás Fonseca

Isabel Escaleira e Fátima Menino

Se o professor é o jardineiro e os alunos as sementes germinantes, o que dizer dos

Projetos ERASMUS? Ah, esses… são o adubo! 

Uma mais-valia para alunos e professores.

Foi um privilégio participar neste projeto e perceber que os nossos alunos

desenvolveram o espírito crítico e a criatividade, que melhoraram muito no que diz

respeito à comunicação, quer em inglês, quer em português, que redigem e

apresentam oralmente com mais criatividade e segurança, que estão mais

cooperantes e tolerantes e que estreitaram os laços que os unirão para sempre

O testemunho

Apesar de não ter tido a oportunidade de participar na mobilidade, gostei muito da

forma como tudo se realizou nestes últimos tempos e de todas as atividades em que

participei. É definitivamente uma oportunidade única e bastante benéfica para nós.

O projeto contribuiu para o crescimento de todos, uma vez que nos obrigou a

trabalhar de maneiras diferentes, mais dinâmicas e mais produtivas.

O testemunho

O projeto ERASMUS+ é uma ótima iniciativa que nos ajuda a crescer e a ver o mundo

de forma diferente.
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